
Παιδικές Βιβλιοθήκες 
Δ.Ο.Π.Α.Κ.  
Δήμου Καρδίτσας 
Σκιάθου 3 – Τ.Κ. 43100 – Τηλ. : 2441071346 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2014  

 

Τρίτη  19  Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Η μέρα των σκληρών και των μαλακών –  

η μέρα των σκαντζόχοιρων 

Διαβάζουμε τα βιβλία της Ελένης Πριοβόλου,  

«Ο Τρυφεράκανθος» και της Ιωάννας 

Γιαννακοπούλου, «Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να 

φοβηθεί» και στο τέλος φτιάχνουμε το δικό μας 

σκαντζόχοιρο. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 
 

Πέμπτη  21  Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Οι αντίθετοι κόσμοι της φυσικής 

Ανοίγουμε το βαλιτσάκι με τα όργανα φυσικής και 

πειραματιζόμαστε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα 

και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό, το 

φυσικό και το τεχνητό. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 

20:30 - 23:00, το βράδυ 
Ο Βωβός κινηματογράφος και ο κινηματογράφος που 

μιλάει… 

Προβολή ταινίας για παιδιά, που είναι 

εμπνευσμένη από κάποιο βιβλίο της 

Παγκόσμιας Λογοτεχνίας 

Για μικρούς και μεγάλους. 
 

Τρίτη  26 Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Μέρες της γης και του ουρανού 

Ζωγραφίζουμε, κάνουμε κολάζ, πάνω σε πολλά 

μέτρα χαρτί, τοπία της γης, χωράφια, πόλεις, 

δρόμους, χωριά, ζούγκλες και τοπία του ουρανού, 

τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια, τους γαλαξίες. 

Κατόπιν ενώνουμε τη γη και τον ουρανό με όλα τα 

μέσα που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να φτάσει 

από τη γη στον ουρανό: αερόστατα, αεροπλάνα, 

διαστημόπλοια, σκάλες, πύραυλους, φτερά. 

 

 

 

 

Πέμπτη  28 Αυγούστου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Μια μέρα με σούπερ ήρωες  

Σχεδιάζουμε τους δικούς μας σούπερ δυνατούς 

ήρωες: τι ιδιότητες έχουν, τι ρούχα φοράνε, πώς 

μοιάζουν. Στο τέλος φτιάχνουμε τις στολές μας 

σούπερ ηρώων και οργανώνουμε μια παρέλαση. 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 

 

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 

Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο! 

Βγαίνουμε έξω από τη βιβλιοθήκη και 

ανακαλύπτουμε στη γειτονιά ένα κόσμο αντιθέτων 

που ορίζει το φυσικό μας περιβάλλον 

Για παιδιά 5 – 15 ετών.  

 

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, 11:00 - 1:00, το πρωί 
Το μομπίλ των βιβλίων - Η ψηφοφορία των Ηρώων 

Κατασκευάζουμε ένα μπομπίλ που θα περιλαμβάνει 

τους ήρωες, τα αντίθετα και τα βιβλία που 

διαβάσαμε αυτό το καλοκαίρι με αφορμή τους 

αντίθετους κόσμους. 

Ανοίγουμε την κάλπη και ανακοινώνουμε τον πιο 

δυνατό και τον πιο γενναίο  Ήρωα της βιβλιοθήκης 

μας, σύμφωνα με τις ψήφους των παιδιών! 

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 

Αποκλειστικός Δωρητής του Future Library

Για παιδιά 5 – 15 ετών. 

 


